Ogłoszenia parafialne
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18 września 2021

św. Mateusz, Muzea Watykańskie

Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania z klas VII, VIII i I średniej wraz z
Rodzicami zapraszamy dzisiaj na Mszę św. o godz. 18.00. Od przyszłej niedzieli 26.09 ruszają
spotkania Oazy Dzieci Bożych dla klas 3-5, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 11.30, a następnie
spotkanie w salce w domu parafialnym. Scholka dziecięca zaprasza na próby w każdą niedzielę o
godz. 10.00.
We wtorek uroczystość św. Mateusza Ap. i Ew., w czasie Mszy św. o godz. 18.00 dokonamy
uroczystego rozpoczęcia działalności Rady Rycerzy Kolumba. Mężczyzn, którzy chcieliby włączyć się
w tą formę duszpasterstwa zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00. Uroczystą Sumę Odpustową ku
czci św. Mateusza naszego Patrona odprawimy w przyszłą niedzielę 26.09 o godz. 11.30. Sumie
odpustowej będzie przewodniczył ks. inf. Jan Kasprowicz, proboszcz katedry gnieźnieńskiej.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: relacja z pielgrzymki Papieża do Budapesztu i na

Słowację, art. o pułapkach w świecie mediów oraz o szkole O. Pio.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwa uwielbienia do godz. 19.30. Będzie można
skorzystać z modlitwy wstawienniczej. W środę zapraszamy młodzież licealną na spotkanie biblijnomodlitewne o godz. 19.00. Młodzież klas 6,7 i 8 zapraszamy w czwartek na spotkania oazowe.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klas I
ponadpodstawowych zapraszamy w piątek na spotkanie w kościele o godz. 18.00.
Odnowa w Duchu Świętym organizuje wyjazd do Częstochowy na czuwanie modlitewne w przyszłą
sobotę 25.09. wyjazd o godz. 3,00, koszt 80 zł. zapisy w zakrystii. Pary przygotowujące się do ślubu
zapraszamy na katechezę przedmałżeńską wraz z kursem tańca w Parafii św. Maksymiliana.
Rozpoczęcie 11.10, szczegóły na plakacie. OO Jezuici zapraszają do 25.09 do uczestnictwa w
peregrynacji relikwii św. Ignacego Loyoli.
Pary, które borykają się z trudnością braku potomstwa zapraszamy do uczestnictwa w kursie nauki
modelu Creightona Zrozumieć kobietę. Szczegółowe informacje w gablotce.
W czasie składki budowlanej zebraliśmy 8420 zł, a na pomoc w Afganistanie 1200 zł., wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać. Po Mszy św. będziemy mogli wesprzeć leczenie
Adasia, wspierając akcję Po zdrowe serce dla Adasia, koszt operacji to 250 tyś. zł.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Wiesław Widawski l. 69, zam. ul. Produkcyjna; śp. Ewa Juruś l. 59,
zam. ul. GOPR 3; śp. Henryka Bernacka l. 66, zam. ul. Andersena 8; śp. Ryszard Majcherczak l. 72,
zam. ul. Rodzinna 1 oraz śp. Zygfryd Piojda l. 78, zam. ul. Rataja 4. Polećmy ich Bożemu
Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie……

